Verslag MR dinsdag 5 maart 2019
Aanwezig: Linda (voorzitter), Maaike (verslag), Anne-Loes, René en Saskia
Starttijd: 19.45 uur
1. Opening en vaststellen agenda
Guusta is afwezig.
2. Opbrengst/resultaten Cito januari 2019 toegelicht door Saskia
De kleuters zijn niet digitaal getoetst, maar op papier (kleuren, letters herkennen, beginklank
herkennen, woorden schrijven). Een aantal kinderen is aangemeld voor het programma Bouw. Dit
programma herhaalt de letters veel en helpt als het goed is bij het aanleren van de letters. Dit start
volgende week. Het programma sluit voor dyslectische kinderen ook aan bij het vervolgpad dat ze
zullen volgen.
In groep 3 is dit jaar is dit jaar meer de nadruk gelegd op correct lezen i.p.v. lezen op snelheid. Dat zal
in de resterende maanden van dit jaar extra aandacht krijgen. Groep 4 scoort goed, er zitten enkele
leerlingen tussen met (vermoedelijk) dyslexie. Groep 5, 6 en 7 scoren goed. Bij groep 6 en 7 zijn er
nul kinderen op niveau D en E. Groep acht is wat vertekend doordat kinderen die al AVI-plus hadden
in het systeem niet zijn gegroeid en dan geen A score kunnen krijgen.
Bij spelling is dit jaar gestart met een nieuwe methode. Groep 3 scoort een A, maar de verwachting is
dat dit in de loop van dit jaar zakt omdat de moeilijkheidsgraad om hoog gaat. Groep 4 scoort ook
een A. Groep 5 is ten opzichte van eind vorig schooljaar iets gegroeid van C+ naar B-. groep 6 en 7
zijn ongeveer gelijk gebleven. Groep 8 is gedaald in spelling, maar wel gestegen in
werkwoordspelling.
Begrijpend lezen is bij groep 4 heel goed, een A- score. In groep 5 is de groepsscore gelijk gebleven,
maar is de verdeling over de niveaus sterk veranderd. Groep 6 is gestegen van D- naar C, dit komt
met name door een afname op niveau D en E. Groep 7 is een aandachtspunt voor begrijpend lezen,
de score is D. Hier is een plan van aanpak voor gemaakt en daar is vandaag mee begonnen. In groep
8 is de totaalscore gedaald van een A naar een B.
Bij rekenen scoren zowel groep 3 als groep 4 een A. groep 5 heeft een D score. Hier is een plan voor
gemaakt: de kinderen met een hoge score gaan verder in de huidige methode, de anderen laten de
komende periode de methode los en gaan terug naar de basis. Hierbij wordt wel vastgehouden aan
de einddoelen voor groep 5. Groep 6 is fors gestegen, van C naar A. Linda geeft aan dat dit deels
komt door het gebruik van de Chromebooks (voorheen IPads), omdat leerlingen zelf hun fouten
moeten corrigeren tot een goed antwoord. Groep 7 is constant gebleven en scoort net als eind vorig
schooljaar een D+. In groep 8 is een kleine daling te zien.
Daarnaast heeft Saskia ook gekeken naar de vaardigheidsgroei van leerlingen per vakgebied. Dan valt
op dat rekenen over het algemeen sterk is, uitgezonderd groep 5. Spelling is vanaf groep 6 een
aandachtspunt, evenals begrijpend lezen.

3. Goedkeuren notulen vorige bijeenkomst (17 januari 2019)
Het verslag van de vorige keer wordt goedgekeurd. René meldt naar aanleiding van de notulen dat
de St Catharina niet staakt op 15 maart.
4. Definitieve begroting 2019
Ten opzichte van de conceptbegroting die in december is besproken, zijn er geen wijzigingen
doorgevoerd. Er wordt in de begroting rekening gehouden met een negatief resultaat van 25.000
euro.
5. Voorstel vakantieregeling schooljaar 2019-2020
Het voortgezet onderwijs heeft de meivakantie volgend jaar gebroken over de weken (woensdag 22
april t/m dinsdag 5 mei) in verband met de eindexamens. Voor de basisscholen liggen er vier opties
open, waarbij met name de meivakantie verschillend wordt ingevuld. De voorkeur gaat uit naar de
eerste optie, met een zo laat mogelijke meivakantie van maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei.
Een definitief rooster volgt later dit jaar.
6. Mededelingen van de directie
Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt gestart met een nieuw leerlingvolgsysteem voor
sociaal-emotionele ontwikkeling, ZIEN!
Ook wordt gestart met een methode Engels, Groove me, in groep 1 tot en met 8.
Voor de zomervakantie is er een nieuwe huisstijl en logo, daar wordt een werkgroep voor ingericht.
Op de website Scholen op de kaart is informatie te vinden over scholen, zoals schoolresultaten en
sociale veiligheid. Ook over de St Catharina staat hier informatie op.
Volgend jaar wordt versie 4 van Pluspunt in gebruik genomen, omdat de uitgever stopt met de
digitalisering van versie 3.
7. Tellen stemmen nieuw MR lid oudergeleding
Tijdens de MR-vergadering zijn de stemmen geteld voor het nieuwe MR lid uit de oudergeleding.
Van de 197 uitgegeven stembiljetten zijn 130 stembiljetten ingeleverd, dit is 66 procent. 78 procent
van de ouders heeft gestemd op Leonie Wymenga-Mettau en 22 procent op Karin Groenendijk.
8. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
Eindtijd: 21.40 uur.

